




Tavaly nyáron kezdte meg mûködését az egyedi, kézmûves csokoládékat elõállító parányi mû-
hely, amely páratlan sikertörténetet írt. A kivételes karrier mögött egy gyarmati fiatalember, Mé-
száros Gábor áll. 
Mészáros Gábor a 2002-ben megszerzett közgazdasági végzettsége után elvégezte a Budapesti Gaz-
dasági Fõiskola idegenforgalmi-vállalkozásszervezõ szakirányát, majd egy multinacionális cég hat év
marketinges vezetõi munkája után leépítette. 2009-ben, a válság közepén nem talált munkát, ezért vál-
lalkozás indítása mellett döntött. Mivel kisgyermek kora óta rajongója a csokoládénak, választása egy-
értelmû volt. Hogy a tökéletes csokoládékészítés folyamatát megtanulja, beiratkozott a világ legna-
gyobb csokoládégyártó vállalatának akadémiájára. Tavaly júniusban Budapesten beindult a ChocoMe. 
A cég a vállalkozás internetes oldalán leadott megrendelések alapján gyárt egyedi, kézmûves csokolá-
dékat. A megrendelõk 3 különbözõ csokoládéalapra több mint 70 különbözõ feltétbõl helyezhetnek ösz-
szesen 5 félét, így az elkészíthetõ csokoládévariációk száma meghaladja a 60 milliót.
Nem véletlen, hogy a XIX. Magyar Innovációs Nagydíj bíráló bizottsága – dr. Matolcsy György nemzet-
gazdasági miniszter vezetésével – elismerésben részesítette a ChocoMe Kft-t, amely már a francia és
olasz piacra is dolgozik. 
A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségét a lenyûgözõ sikertörténet sarkallta arra, hogy európai uni-
ós nagykövetei között tudja Mészáros Gábort.
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Szoci mutyi, vagy amit akartok
Könnyező krajcárokkal küszködő min-

dennapjaink közepette bizonyára soka-

kat érdekel, hogyan lehet értékes in-

gatlant arcátlanul olcsón megszerezni? 

A rendszerváltozásnak nevezett idõ-
szakban az állam irodahelyiségeket
biztosított a parlamenti pártoknak.
Nem történt ez másként városunkban

sem. A bel-
városban, a
fõutca köze-
pén, a néhai
Állami Bizto-
sító székhá-
zában jutot-
tak összkom-
fortos helyi-
ségekhez a
p o l i t i k a i
szervezetek,
elõször in-
gyen, majd
jelképes bér-
leti díjakért.
A területi al-

kuknak köszönhetõen 1993-ban irodá-
hoz jutott az egykori pártállam uralko-
dó hatalmi erejének jogutódja, a Ma-
gyar Szocialista Párt, valamint a Füg-
getlen Kisgazdapárt és az SZDSZ. A
Kisgazdapártot a MIÉP váltotta, majd
a Pártfogói Szolgálat, az SZDSZ irodá-
ját pedig még bérlõként megszerezte
az MSZP, amely így több mint 100
négyzetméter belvárosi irodában

szervezhette a térség szocializmusát.
Teltek-múltak a súlyos ideológiáktól

és még súlyosabb örökségektõl terhes
esztendõk, langyos szellõk simogatták
a pártirodák sokat látott ablakait. A fõ-
utcán sétáló választópolgárok vigyázó
szemeiket az olcsóboltokra vetették,
csak a leggondtalanabbak emelték üs-
töküket a magasban fészkelõ pártiro-
dák felé. Ki tudja, kiknek juthatott
eszébe a füstös ablakokat látván Arany
örökérvényû sora: „Hej! ha én is, én is
köztetek mehetnék…”

Évekkel késõbb (is) kiderült, egye-
sek nagyon is jól tudták azt, amirõl a
többségnek még csak fogalma sem
volt.

A naptárok 2008. május 22. napját
mutatták, mikor egy szerzõdés szüle-
tett a „Törvényben biztosított vételi jog
gyakorlása alapján ingatlan tulajdonjo-
gának átruházásáról” elnevezéssel.

Az egyezség létrejött a Magyar Ál-
lam képviseletében a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt. mint eladó és a Ma-
gyar Szocialista Párt mint vevõ között. 

A hatoldalas szerzõdés részleteivel
nem fárasztjuk kedves olvasóinkat,
csupán a lényegre szorítkozunk. 

A Balassagyarmat, Rákóczi út 23/B
alatt található, mindösszesen 103, 32
nm alapterületû iroda és egyéb helyi-
ségek mindösszesen 4.869.000 Ft, azaz
Négymillió-nyolcszázhatvankilenc-
ezer forintért a vevõ tulajdonába kerül-
nek, 47.125 Ft/nm áron. 

A szerzõdést az eladó részérõl Tátrai

Miklós, az MNV Zrt. vezérigazgatója,
a vevõ oldaláról Puch László, az MSZP
pénztárnoka látta el kézjegyével. 

Igen, kedves olvasó, ha ismerõsen
cseng az eladó neve, az nem véletlen:
ön bizonyára legalább egyszer bekap-
csolta a televíziók vagy rádiók híradá-
sait az elmúlt fél évben, mert azokból
nem hiányozhatott a számtalan bünte-
tõperben érintett „vagyonkezelõ” férfi.

Vajh’ hogyan lehet hozzájutni négy-
zetméterenkénti 47 ezer forintos áron
egy központi helyen fekvõ irodához –
amikor ingatlanszakértõk szerint en-
nek a duplájánál is többet ér?

És hogy hab is kerüljön ama bizo-
nyos szocialista tortára: a városi önkor-
mányzat mit sem tudott a tranzakció-
ról. Valami fatális véletlen során „elfe-
lejtették” értesíteni. Holott Balassa-
gyarmat Városa a nevezett épület alat-
ti földterület tulajdonosa, vagyis a tör-
vény értelmében elõvételi jog illette
volna meg ezen ingatlanra is. De mini-
mum az állam kötelessége lett volna
értesíteni az ügyletrõl a közösségi tu-
lajdont jelképezõ önkormányzatot. Ja,
hogy akkor most nem lenne az MSZP-
nek saját tulajdonú irodája?

Könnyezõ krajcárokkal küszködõ
mindennapjaink közepette bizonyára
sokakat érdekel, hogyan lehet értékes
ingatlant arcátlanul olcsón megszerez-
ni?

Szoci mutyi, avagy fû alatt csordogál
vissza a dicsõ állampárti vagyon az
MSZP-be.                                  (szilágyi)
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Mint arról múlt lapszámunkban beszámoltunk, a képviselõ-testület
úgy döntött, hogy május 1-tõl rendszeres segélyt csak azok kaphat-
nak, akik rendben tartják lakásukat, lakókörnyezetüket. A módosított
szociális rendelet közel ötszáz segélyezettet érint. Az önkormányzat
megkezdte a szemléket.
Két éve nagy port vert fel, amikor a „terepjárós segélyezettek” kiszûrése
érdekében az önkormányzat rendeletében szabályozta, hogy APEH va-
gyonosodási vizsgálat vár a szociális rendszer potyautasaira. Márciusi
ülésén a városatyák újabb szigorítás mellett döntöttek: május 1-tõl rend-
szeres segélyt csak azok kaphatnak, akik rendben tartják lakásukat, lakó-
környezetüket.
Gyarmaton közel 500 segélyezettet érint a rendelkezés, amely értelmé-
ben a bérpótló juttatásban részesülõk kötelesek biztosítani lakókörnyeze-
tük rendezettségét. Így például rendeltetésszerûen elhelyezni a hulladé-
kot, gyomtalanítani a kertet, tisztán tartani az ingatlan elõtti járdát, tisztítani
a ház elõtti átereszeket, vagy éppen télen eltakarítani a havat. Társasház-
ban élõknél a lakás, a nyílászárók, a vizesblokkok tisztaságát ellenõrzik.
Az önkormányzat elõírta azt is, hogy a lakott épület állaga nem veszé-
lyeztetheti az ott élõk vagy mások testi épségét, illetve hogy a háziállatok
tartása is higiénikus kell hogy legyen és megfelelõ állapotú kerítés akadá-
lyozza a háziállatok elkóborlását. Ha a lakókörnyezet nem felel meg az
elõírtaknak, a kérelmezõ 15 napot kap a rendbetételre, ezután kérelmét
mindaddig elutasítják, amíg eleget nem tesz a feltételeknek. A már se-
gélyben részesülõknél ilyen esetben megszûntetik a támogatás folyósítá-
sát. Megvonják a támogatást akkor is, ha az érintettek akadályozzák a la-
kókörnyezet ellenõrzését.
Az önkormányzat a napokban megkezdte a helyszíni szemléket. Elõzetes
kiértesítést követõen a hivatal ügyintézõi a szociális bizottság tagjaival il-
letve a körzet képviselõjével 12 családnál tettek látogatást. Nagyon pozití-
vak az elsõ tapasztalatok: kivétel nélkül minden háznál rendben találtak
mindent.
Mint azt több esetben elárulták a szomszédok: a szemlére készülõdve
voltak, akik két teherautónyi szemetet és lomot szállíttattak el udvarukról,
lenyírták a méteres gazt. 
A hivatal töretlenül folytatja a szemléket, elõbb-utóbb mindenkire sor kerül.
A cél természetesen nem a büntetés, hanem, hogy rend legyen a lakókör-
nyezetünkben. Úgy tûnik, elérheti célját az önkormányzat új rendelete.

Repülõ bringák
Immáron harmadik alkalommal rendezték meg városunk-
ban az akrobatikus mutatványokat is igénylõ Trails Jam-
et a legbátrabb és legügyesebb kerékpáros fiatalok. A
hangulatos és színvonalas versengésre a fõvárosból és a
Dunántúlról is érkeztek megszállott bicajosok. Szilfai Ró-
bert, balassagyarmati bringás bizonyult a legjobbnak az
amatõr BMX-esek között. Fortó: Lázár Gergõ

Kilométer milliomos
1973-ban egy napra érkezett a Volántól a Gameszhoz,
ám azóta is itt dolgozik Szilágyi László gépkocsivezetõ,
aki most már ritka gazdagsággal büszkélkedhet. Milli-
omos lett belõle. Harmincnyolc évnyi szállítás után elér-
te azt, amit csak kevesek: átlépte a levezetett 1 millió ki-
lométert. Tette mindezt a tõle megszokott nyugodt stí-
lusban és jó kedéllyel. Gratulálunk!

270 millió forintos energetikai kor-
szerûsítést nyert az önkormányzat, a
három intézményt érintõ beruházás-
sal évi 10 milliót takaríthat meg a vá-
ros.

Az önkormányzata három, rend-
kívül rossz energetikai mutatókkal
rendelkezõ városi intézmény fûtés-
rendszerének korszerûsítésére adott
be pályázatot. A három épületegyüt-
tes közül a Városi Idõsek Otthoná-
ban 2008-ban kazánkorszerûsítés
történt, ám a másik két épületegyüt-
tesben (Dózsa iskola, OMKK) az el-
múlt évtizedben nem történt energe-
tikai célú beruházás. Az Idõsek Ott-
honánál a tetõszigetelés, az oldalfal

szigetelés és a nyílászárók cseréje
eredményez majd energetikai meg-
takarítást.

Az Oktatási és Mûvelõdési központ
a város legrosszabb, legdrágább ener-
getikájú épülete: évi 75 millióba kerül
csak a rezsi. A rossz hatásfokkal üze-
meltethetõ kazánok kiváltása konden-
zációs kazánra, a legnagyobb hõvesz-
teséget eredményezõ tetõszigetelés tel-
jes felújítása, a nyílászárók részleges
cseréje, illetve felújítása eredményezi a
hatékony energia megtakarítást. 

A Dózsa Iskolában az elavult kazá-
nok cseréje, valamint a fiatalabb épület-
szárnyban az összes ablak cseréje illet-
ve bejárati ajtók felújítása eredményezi

racionálisan az energia megtakarítást. 
A fentieknek megfelelõen a három

épület mindegyikénél kicserélésre ke-
rül a gyenge hatásfokú gázkazán, kon-
denzációs kazánra, a legkritikusabb
helyeken megtörténik a hõ- és vízszi-
getelés, továbbá a nyílászárók cseréjé-
vel, részleges felújításával a hõtech-
nikai követelményeknek megfelelõ
épületelemek kerülnek beépítésre. 

A beruházással a gázenergia több
mint 30%-a megtakarítható, ez évi 10-
11 millió forintot jelent, amellyel
együtt jár a szén-dioxid kibocsájtás je-
lentõs csökkenése is. A projekttel meg-
valósuló berendezés élettartama meg-
haladja a 20 évet.

Az önkormányzat 207,5 millió forin-
tos támogatást nyert, melyhez az ön-
rész 67,5 millió, amely 6-7 év alatt meg-
térül a városnak.

Elérheti célját az új rendelet

2011. május
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Festmények sokasága sorol szinte ka-

tegorizálva Réti Zoltán műtermében,

várva egy kiállító terem lehetőségét,

amely Balassagyarmat vonzó látogató-

helye lehetne. A közismert festőművész

88. születésnapját ünnepli. 

- Sok olyan alkotásom van, amely
szerte a világban található - mondja a
88 éves festõmûvész. - Mostanában
gondolkoztam azon, hogy a Földön
hol nincsenek képeim. Mert olyan
helyzetbe keveredtem sokszor, pláne
amikor kinn éltem hadifogságban
Nyugaton - akkor fõleg a megélheté-
sem miatt -, mindenféle országból oda-
került emberrel kapcsolatba kerültem
és fõleg portrékat rendeltek tõlem. Az
lenne az álmom, hogy azt a rengeteg
portrét, amit készítettem és Ameriká-
ba, Kanadába, Japánba, Kínába is ke-

rültek, jó lenne egyszer kiállítani. Ak-
koriban egy képet fõleg cigarettáért,
dohányért festettem, ezt élelemre is be
lehetett cserélni és festészetem ered-
ményébõl még a hadifogoly társaimat
is megvendégelhettem. Nagy megle-
petésemre a fogságból hazatérõben a
Sopronban mûködõ igazoló bizottság
errõl már tudott, mert a társaim el-
mondták, hogy én jól tartottam õket.
Akkor még RéZol aláírás szerepelt a
képeimen, mert félõ volt, hogy a
„Nyugaton” festett munkáim miatt baj
érhet itthon. 

Említem neki, hogy két év múlva
beléphet a kilencvenesek klubjába. 

- Azt még meg kell élni - mondja
mosolyogva. - 1923. május 13-án éjfél
elõtt egy pár perccel születtem Nagy-
orosziban, de a szüleim talán babona-
ságból a május tizennegyedikét íratták
be a keresztlevelembe. Ebbõl aztán ál-
landóan bajom volt, mert én tudtam,
hogy 13-án születtem, de a 14. volt be-
írva.

- A tanítóképzõ után elsõ munkahe-
lyem 1942-ben az Ipolyon túli
Kiscsalomja volt – emlékezik Réti Zol-
tán -, ahol megválasztottak szlovák-
magyar evangélikus kántortanítónak.
Itt elõfordult, hogy a prédikációt is ne-
kem kellett tartanom és az elsõ isten-
tisztelet után a templom kapujában
mosolyogva fogadott a gyülekezet, a
kurátor azt mondta: Pán Ucítel! Maga
olyan szépen orgonál, de ha úgy adó-

dik, hogy prédikál-
ni kell, azt inkább
magyarul tegye, ne
szlovákul, mert
sokszor félre érthe-
tõek a szavai. Meg-
egyeztünk. Utána
kerültem Cseszt-
vére és innen a
Képzõmûvészeti
Fõiskolára. Hábo-
rús évek voltak és
1944-ben kimentem
tanítani a Nyíregy-
háza környéki ta-
nyavilágba a tirpá-
kok közé. Itt kedves
kollégám volt Váci
Mihály költõ, innen
vonultam be kato-
nának.

A mûterem láto-
gatáson nem ma-

radhattak el a katona élmények, ame-
lyek elmesélésébõl Zoli bácsi kifogy-
hatatlan.

- Sokszor felébredek éjjel – meséli - és
arra gondolok: csoda, hogy még élek,
mert a háborús események idején sok-
szor voltam életveszélyben. Hadiélmé-
nyeim miatt feljelentés is ment a váro-
si pártbizottságra, azzal, hogy én a ta-
nári értekezletek alatt mindig emlege-
tem a nyugati hadifogságot. Azt nem
lehet elfelejteni. Mindig éhesek vol-
tunk és azt emlegettük, nem illõ, hogy
a honvágyat megelõzze az éhség.

- Mostanában egyre jobban foglal-
koztatnak az irodalommal, a múlttal,
az élettel kapcsolatos dolgok. Sokszor
kristálytisztán elõjönnek a hatvan-het-
ven évvel ezelõtti események. Korosz-
tályomban nagyon egyedül marad-
tam, már nem él egy ember sem, aki-
vel a régi idõkrõl, akár katonaságról, a
fõiskoláról, akár a mûvésztelepekrõl
lehetne beszélgetni. Elment Czudar
Sanyi, Kiszeli Bandi, Lotharídesz Mik-
lós, a gimnazista társaim, akikkel kö-
zös élményeink voltak. Ijesztõ dolog,
hogy elmegy az idõ! 

A közel kilencven év alatt nem is-
mertem az unalmat – meséli Zoli bá-
csi -, nekem mindig voltak feladata-
im. Elég sokféle szerepet játszottam
itt a Földön, akár pedagógusként,
kántorként, orgonán játszó egyházi
zenészként, festõként, íróként, de he-
gedültem és brácsáztam is. Kóruso-
kat szerveztem, éltettem, mint
Patvarcon is, a kántortanítóságom
idején. Átjártam tanítani Salgótarján-
ba, Szécsénybe, a fõvárosba is voltak
hivatalos dolgaim és a családi felada-
taimat is el kellett látni. Rengeteget
dolgoztam, de kedvemre volt ez a te-
rület, amelyben én tevékenykedtem
és ilyen volt a balassagyarmati Taní-
tóképzõ, majd a Zeneiskola, amely-
nek létrehozásában szerepem volt.
Emlékszem, a tantestületi értekezle-
tek után sokszor megesett, hogy a
kollégákkal elmentünk a Kaszinóba,
vagy az állomáshoz közeli vendéglõ-
be vacsorázni, beszélgetni. Mindig
azt mondtam, hogy egy zenetanár
mûködését pillanatok alatt le lehet
mérni. A hatvanas években négy évig
voltam szakfelügyelõ és akkor is az
volt a véleményem, hogy egy peda-
gógus ne engedje el a gyeplõt és eb-
ben a feladatában védeni kell.

- Sokat köszönhetek annak, hogy a
családi élet itthon nyugodt – mereng a
festõmûvész. - A legfontosabb, hogy
akikkel élünk, azokkal legyünk rend-
ben. Egymásnak is igyekezzünk örül-
ni. Harmincegy évesen nõsültem és
már 57 éve élünk boldog házasságban
Mártával és szeretetben gyermekeink-
kel, unokákkal, dédunokákkal. Az em-
bereket mindig szerettem, fõleg azo-
kat, akik többet akartak tenni a közös-
ségért – mondja a város és a megye
díszpolgára, magas állami kitünteté-
sek, mûvészeti díjak birtokosa, az em-
berek tiszteletét és szeretetét élvezõ Ré-
ti Zoltán. 

Isten Éltesse, Zoli bácsi!
Szabó Endre

Köszöntjük Réti Zoltánt



Kevesen tudják, pedig igaz: megyénk

legrégebbi szakképző intézménye, a

Szondi György Szakközépiskola, Szakis-

kola és Speciális Szakiskola április vé-

gén ünnepelte megalapításának 130.

évfordulóját. Az intézmény az egyedül-

álló múlthoz méltó rendezvényekkel

ünnepelt.

Az iskolát 1880 januárjában alapítot-
ták a polgári iskola tanárai Tomeskó
Nándor igazgató vezetésével. A ta-
nonciskola egészen 1905-ig a polgári
iskola épületében - a mai Balassi Gim-
názium - mûködött, de 1900-ban létre-
hozták a gimnáziumi oktatást, így át-
költözött az állami elemi iskola épüle-
tébe. A tanonciskola feladata sok évti-
zeden keresztül a város és környéke
kisiparosainak utánpótlása volt. 

Az iskolának 1945-ig nem volt önál-
ló tantestülete. Az elméleti képzés
szervezõjének semmi köze nem volt a
gyakorlati képzéshez. Vizsgájukat az
ipartestület elõtt tették le, és ha megfe-
leltek a követelményeknek, segédleve-
let kaptak. A Horthy-korszak 25 éve
alatt összesen 941. kisiparos és keres-
kedõ vett részt a gyakorlati oktatásban.

Az 1949. évi törvény az inast ipari ta-
nulóvá keresztelte át. A városban szö-
vetkeztek, alakult néhány kisebb válla-
lat is, de még mindig 165 kisiparos ren-
delkezett mûködési engedéllyel.

A tanulólétszám fokozatosan nõtt,
a csúcsot (több mint ezer fõ) az 1970-
7l-es tanévben érte el, utána fokozato-
san csökkent. A rendszerváltás után
az iskola saját erõbõl kialakította saját
tanmûhelyeit, amelyekben 450 ta-

nuló gyakorlati képzése valósult meg. 
Az idei április vége különleges dátu-

mot jelentett: Nógrád megye legrégeb-
bi szakképzõ intézményét, a Szondi
György Szakközépiskola 130 éve ala-
pították! A háromnapos rendezvény-
sorozattal az intézmény múltjához
méltóan gazdag programokkal ünne-
pelték az egyedülálló történelmet.

A Szondi-napok alatt egy zenés da-

rab elõadásával megelevenedett Szon-
di György és társainak sorsa, Drégely-
vár ostroma. Az iskolatörténeti kiállí-
tást Arató János, az intézmény elõzõ
igazgatója nyitotta meg, majd Bakos
Ferenc mûvésztanár két fiatal Szondis
mûvészpalánta, Lehoczki Dávid és
Lengyel Máté rajzain és festményein
keresztül ecsetelte, hogy „az igaz te-
hetség minden körülmények között a
felszínre tör”. Az iskola volt diákjai
közül Varga Péter belsõépítész mun-
kái osztatlan sikert arattak. 

De sütöttek krumplilaskát a drége-
lyi hagyományõrzõk, vetélkedõn mér-
ték össze tudásukat a diákok, s szu-
doku-verseny is zajlott. A második
nap programját a Szondi-napok elma-
radhatatlan kirándulása jelentette
Drégely várához. A harmadik napon a
sport játszotta a fõszerepet, a tanulók
lány és fú fociban, váltófutásban,
sakkban, szkanderben, asztalitenisz-
ben, kerékpáros ügyességi verseny-
ben és megannyi más sportágban
mérték össze erejüket, tudásukat és
ügyességüket.

A kispályás labdarúgó
bajnokság gyõztes

nõi csapata. Álló sor, 
balról jobbra:

Feranecz Róbert 
tanár, Dohor Léna,

Szaszki Emese, 
Fésûs Mónika 
(félig takarva), 

Börcsök Zsanett, 
Tóth Alexandra. 

Guggolnak (balról jobb-
ra): Benkõné Reiter Ri-
ta tanár, Varga Tímea,

Berecz Hajnalka.
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Érdemes pallérozni
az agyat
Kopcsányi Ottó 2008-tól irányítja az intéz-
ményt, igazgató hitvallásáról így vall: -
Mára nyilvánvalóvá vált, hogy azok az or-
szágok tudtak, tudnak sikeressé válni,
ahol az oktatásra nem sajnálják a pénzt,
ahol az oktatáspolitikát mindennél fonto-
sabbnak tartják. Magyarország jelenleg
még nem ezeket az idõket éli, így mind-
egyik iskolai közösség a szerény anyagi
lehetõségei között próbál minõségi okta-
tást folytatni. Ennek két fontos alappillére
van: az egyik a rend és a fegyelem, a
másik pedig a tehetséggondozás. Az elsõ
alappillér szellemében került kialakításra
a beléptetõ rendszerünk, és telepítettünk
füstjelzõket az illemhelyiségekbe. 
A tehetséggondozás problémaköre sem
egyszerûbb a mai viszonyok között. Az
iskolákra kényszerített integráció, a pénz-
telenség, a média hamis üzenetei miatt a
tehetséges gyerekek nem, vagy csak na-
gyon nehezen tudnak felszínre törni. Pe-
dig vannak nagyon tehetséges tanulók a
Szondiban is. Nem véletlen, hogy a

Szondi-napok
keretében öt
egykori és
mai diákunk-
nak volt kiállí-
tása iskolánk-
ban.
Amikor vala-
melyik kollé-
gát helyette-
sítem, a zse-
bemben min-

dig ott lapul egy-két logikai feladat, gyufa-
vagy szudoku-rejtvény. És hál’ Istennek a
diákokból még nem veszett ki a logikus
gondolkodás iránti igény, nagyon élvezik
ezeket a feladványokat. Ezért is jutalmaz-
tuk a legértékesebb díjjal – egy nyomta-
tóval – a Szondi-napok városi szudoku-
verseny 1. helyezettjét, amelyet – talán
nem véletlenül – az a kislány nyert meg,
akit hat évvel ezelõtt – a Keriben – még
én ismertettem meg a szudokuval. Jövõ-
re megpróbáljuk megyeivé kiszélesíteni a
versenyt, még értékesebb díjakkal, hogy
érezzék a mai fiatalok: érdemes palléroz-
ni az agyat, mert hosszú távon csak a
megszerzett tudás hoz megbecsülést, el-
ismertséget.



Nagydíjas fuvolisták
Háromévente rendezi meg az Oktatási
Hivatal megbízásából a gyarmati
Rózsavölgyi Márk Iskola az Országos
Fuvoladuó és Kisegyüttes Tanulmányi
Versenyt. 
Az idei tanulmányi versenyen az ország
40 mûvészeti iskolájának közel 350
növendéke, tanára versengett duó és
együttes kategóriákban, öt korcsoportban,
az ország minden tájáról. A zsûri elnöke
Matuz István, Kossuth-díjas
fuvolamûvész, tanszékvezetõ egyetemi
tanár volt.
A versenyen kiemelkedõ balassagyarmati
siker született. Duó kategóriában, a har-
madik korcsoportban Kanyó András
mûvésztanár tanítványai, Frecska Rebeka
és Nagy Renáta nagydíjas elsõ helyezést
értek el. 
Ezzel, egyéb díjak mellett a Jeunesses
Musicales Hungary budapesti gálakon-
certjére nyertek meghívást. A két diák a
tanévben ezen a versenyen kívül is rend-
kívüli sikereket ért el. Nagy Renáta két

országos verseny döntõjébe is bejutott: az
Országos Továbbképzõs Tanulmányi
Verseny fináléjában és a Budapesti
Fesztiválzenekar Országos Zeneiskolai
Tanulmányi Versenyének döntõjében
szerepelt kiválóan. Frecska Rebeka sik-
eresen felvételizett a budapesti Bartók
Béla Zenemûvészeti Szakközépiskolába,
tanulmányait fuvola szakon a nagyhírû
intézményben folytatja a következõ
tanévtõl.
A versenyen elért további kiváló ered-
mények: trió kategóriában Kanyó András
tanítványai, Frecska Rebeka, Nagy
Renáta és Pekáry Anna 2. helyezést, a
diák-tanár kategóriában Nagy Renáta és
Kanyó András szintén 2. helyezést értek
el, valamint kortársszerzõ mûvének
kiemelkedõ elõadásáért Különdíjban
részesültek. Kiemelkedõ felkészítõ
munkája elismeréséül Kanyó András
tanári díjat kapott. 
A VIII. Országos Fuvoladuo és
Kisegyüttes Tanulmányi Versenyen leg-
eredményesebben a Rózsavölgyi Márk
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
szerepelt.

Hetekkel ezelőtt vonult nyugállomány-

ba Ambrózi Józsefné Klári néni, aki

nem kevesebb mint hatvan évet töltött

a tűzoltóság kötelékében, titkárnői,

adminisztrátori és személyügyi fel-

adatok ellátásával.

Balassagyar-
maton született
1933. október 15-
én, itt töltötte
gyermekkorát is.
Édesanyja ház-
tartásbeli, édes-
apja pedig fog-
házõr volt, és
amikor 1938-ban
Hevesre helyez-

ték, a családot is magával vitte. Klári
néni itt végezte iskoláit. 1948-ban köl-
töztek vissza Balassagyarmatra, ahol
gépíró és polgári iskolai végzettséggel
elõször a seprûgyárban anyagkönyve-
lõként helyezkedett el, majd 1951. júli-
us 1-tõl a Balassagyarmati Tûzoltó-
parancsnokságra nyert felvételt. 

1988-ban, nyugdíjazása után is
folytatta a munkát: a hatvan év, amit
ott töltött, egy szûk emberöltõ, azon-
ban nemcsak az eltöltött idõ hossza
teszi különlegessé Klári néni pályá-
ját, hanem az is, hogy az évtizedek
során megszerzett tapasztalattal,
gyakorlattal mindvégig kiváló mun-
kát végzett, a szervezetet érintõ átala-
kítások, személyi változások alatt is
mindvégig figyelemre méltó odaadás-
sal látta el a titkársági, ügyviteli, vala-

mint az állományt érintõ feladatokat. 
Munkásságát számos elismeréssel

méltatták: 1975-ben Tûzbiztonsági
Érem ezüst fokozatot, 1995-ben és ’96-
ban miniszteri emlékérmet, 1999-ben
Munkatársi címet kapott. Tevékeny-
ségét mindvégig odaadóan, lelkiisme-
retesen, a tûzoltóság szervezeti céljai-
nak középpontba állításával végezte,
ennek elismeréseként többször pa-
rancsnoki dicséretben és jutalomban
részesült.

„Sokat kellett dolgozni, az iktatástól
a gépíráson át a titkársági feladatokig,
minden az én feladatom volt. Mond-
ják, hogy a régi idõben mindent ki kel-
lett bírni, de én egyébként is nagyon
szerettem ezt a munkát, és jó emberek
között dolgoztam. A tûzoltóságnál
családias a hangulat, mindig lehetett
egymásra számítani. Ezért is marad-
tam mostanáig. A véleményemre, a
tapasztalatomra is figyeltek a munka-
társaim, jó érzés, ha megbecsülik az
embert” – meséli Klári néni, akinek -
és ez is példaértékû - a munkájával a
családalapítást is sikerült összeegyez-
tetnie. Három gyermeke, öt unokája
és négy dédunokája van. 

Különösen érdekes, hogy egyik
lányunokája bizonyos értelemben
Klári néni szakmáját folytatja, hiszen
jelenleg a tûzoltóságon, ügyintézõ-
ként dolgozik.

Ambrózi Józsefnét a napokban Pin-
tér Sándor belügyminiszter is köszön-
tötte a tûzoltóságnál eltöltött hatvan
év elismeréseként.       

Nagy Csilla
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Hatvan év a tûzoltóságnál

A Duna Menti Regionális Vízmû Zrt.
márciustól átvette Nógrád 54
településének – köztük
Balassagyarmat – víz- és szennyvíz-
szolgáltatását, melynek köszönhetõen
átlagosan 10 százalékkal csökkentek a
díjak.
– A bõvítés a lakosságot is jelentõsen
támogatja – ismertette sajtótájékoztatón
Vogel Csaba, a DMRV vezérigazgatója –,
hiszen a csatlakozással az érintett
településeken átlagosan tíz százalékkal
csökken a szolgáltatás díja háztartá-
sonként. Ez a lakossági fogyasztók
esetében 500-600 forint kiadáscsökken-
tést jelent havonta. A településekkel kötött

megállapodás szerint az üzemeltetési
díjak 2012. december 31-ig változatlanok
maradnak. A következõ három évben
maximum az évre elõirányzott inflációs
rátának megfelelõen szabad a díjakat
emelni.
Kamarás Zoltán, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ igazgatója kijelentette: -
Elõnyös a vízellátást végzõ társaságok
üzemeltetési integrációja, melynek jó
példája a nyugat-nógrádi régió és a
DMRV egyesülése.
Az önkormányzatok tulajdonosi jogai
továbbra is megmaradnak, a Nyugat-
Nógrád Vízmû Kft. pedig vagyonkezelõ
céggé alakul. 
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Olcsóbb víz



- Képviselõ Úr! Negyedik ciklusát
kezdte tavaly májusban, így van
összehasonlítási alapja: hogyan érté-
keli a második Orbán-kormány elsõ
évét?

- Egy, a mainál sokkal rosszabb álla-
potban lévõ ország vezetését vállaltuk
2010 tavaszán. Tudtuk azt, hogy ha-
zánkat romjaiból kell újjáépítenünk,
gazdaságilag és önbecsülésében egy-
aránt. Tisztában voltunk azzal, rendet
kell tennünk az élet szinte minden te-
rületén. Mindenki láthatja, zajlik a szá-
monkérés, a visszaélések vizsgálata,
nincsen olyan nap, hogy ne derülne
fény újabb és újabb arcátlan lopásra
vagy csalásra. Igaz, haladhatna gyor-
sabban is a számonkérés, de számunk-
ra alapvetõen fontos, hogy megtartsuk
a jogállamiságot. Ma már aligha kétsé-
ges a nyitott szemmel élõ emberek
számára, hogy a nyolcévnyi felelõtlen
szocialista kormányzás a szakadék
szélére sodorta az országot. Az elmúlt
hónapok nehéz munkáját jelentette a
legnagyobb bajok elkerülése. Az, hogy
197 törvény megalkotását sikerült
ilyen rövid idõ alatt tetõ alá hozni, ön-
magáért beszél. A képviselõk szaktu-
dásának köszönhetõ, hogy az egyéni
indítványok jóval nagyobb szerepet
kaptak az eltelt egy évben, mint az el-
múlt húsz esztendõben, a frakció pe-
dig megbízható szövetségese volt a
kormánynak. Rendkívül termékeny
idõszakon vagyunk túl, lassan sikerül

az országot a növekedés pályájára állí-
tani. A következõ hónapok "legsúlyo-
sabb" törvényhozási feladata az or-
szág átszervezésével kapcsolatos, szó-
val a munka dandárja most kezdõdik. 

- Sokak a mai napig nem fogják fel,
hogy valódi csõdhelyzetben vette át
az ország irányítását az új polgári
kormány…

- A kormányzás kezdetétõl feszített
volt a munkatempó, ami mindenkitõl
maximális fegyelmet és odafigyelést
igényelt. Az országnak szüksége volt
erre az erõltetett menetre, hogy elke-
rüljünk a szakadék szélérõl. Az elmúlt
nyolc év felelõtlen kormányzása ko-
moly bajba sodorta az országot, ami
azt jelenti ma, hogy minden 100 forint-
ból 82-t adósságra kell kifizetnie Ma-
gyarországnak! Ebbõl a bajból még
mindig nem sikerült teljes mértékben
kilábalni, de a romeltakarítás fázisa
lassan befejezõdik. Jó úton haladunk a
kívánt irányba. 

- A kormány egyfajta szabadság-
harcot vív – a nemzeti és a gazdasági
függetlenségért.

- Szakítottunk az IMF programjával,
amennyire az csak lehetséges volt, mi-
vel nem hiszünk a megszorítások poli-
tikájában. Az elõzõ nyolc év kormány-
zása miatt 2010-re az állam a gazdaság
tehertételévé vált. Ezért komoly át-
szervezést kell végrehajtani. Ennek je-
gyében csökkentettük a társasági adót,
és folyamatosan szorítjuk vissza a vál-
lalkozásokat terhelõ bürokráciát és ad-
minisztrációt. A stabilitásban kulcs-
szerepe van a független gazdaságpoli-
tikának. De az államnak is részt kell
vállalnia a gazdaság lehetõségeinek a
fejlesztésében. Jól látjuk, hová vezetett
az elmúlt 8 évben fennen hangoztatott
liberális gazdaságpolitika, mondván
mindent a piacra kell bízni. Nem,
igenis az államnak, egy erõs államnak
fontos szerepet kell vállalni az ország
gazdasági életének alakításában. 

- Semmi sem drága az országot
mélybe taszító szocialistáknak, hogy
lejárassák hazánkat külföldön, elég
csak a médiatörvénnyel és Gyön-
gyöspatával kapcsolatos hazugság-
áradatra gondolni.

- Ezt az Országgyûlés külügyi bi-
zottság elnökeként is rendszeresen ta-
pasztalom! Miután itthon semmilyen
hitelük nincs, nemzetközi porondo-
kon próbálják lejáratni az országot.
Valótlanságaikkal, csúsztatásaikkal,
ferdítéseikkel Magyarország rossz hí-
rét keltik. A szocialisták mindent meg-
tesznek annak érdekében, hogy az or-
szág tekintélyét lejárassák, függetlenül
attól, hogy ennek van-e valóságalapja,
vagy sincs. Azt hiszik, hogy ez majd

visszasegíti õket a hatalomba. Nem
veszik figyelembe, hogy ezzel ártanak
az országnak, csakis az önös pártpoli-
tikai érdekeik számítanak nekik. Ezzel
azonban maguknak sem segítenek, hi-
szen a magyar választópolgárok a ha-

Száz forintból nyolcvankettõ megy 
az államadósságra

8 interjú
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Ma már aligha kétséges a nyitott

szemmel élő emberek számára, hogy

a nyolcévnyi felelőtlen szocialista

kormányzás a szakadék szélére so-

dorta az országot. A szocialisták most

mindent megtesznek annak érdeké-

ben, hogy az ország tekintélyét lejá-

rassák. Nem maradhat következmé-

nyek nélkül egy ország tönkretétele,

még a volt miniszterelnök esetében

sem. Többek között ezekről nyilatko-

zott Balla Mihály (Fidesz), a térség

országgyűlési képviselője. 
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interjú

zugságkampányuk ellenére is észre-
vették, hogy Magyarországon demok-
rácia, szólásszabadság, és vélemény-
szabadság van. A szocialisták még
mindig nem képesek beletörõdni ab-
ba, hogy a magyar emberek nem kér-
nek belõlük, elegük lett a 8 éven át tar-
tó hazugságkormányzásból, a mutyi-
zásokból, a pofátlan pénzlenyúlások-
ból.

- Az új alkotmányt is bántóan dur-
va hangnem kísérte az ellenzék ré-
szérõl.

- Jómagam büszke vagyok arra,
hogy részese lehettem az új alaptör-
vény megalkotásának. Végre önma-
gunk számára is rögzítettük nemzeti
értékeinket, történelmi hagyománya-
inkat. Errõl szól az alaptörvény nem-
zeti hitvallása bevezetõként. Bíztatok
mindenkit, olvassa el, legalább ezt a
részt. Igyekeztünk válaszokat találni a
jelen és a jövõ esetleges kihívásaira. Az
ellenzék távolmaradása az alkotmá-
nyozás folyamatától sajnálatos, de
nem von le semmit az elkészült alap-
törvény értékébõl. Már múlt év nyará-
tól zajlott az elõkészítés. A nemzeti
konzultáció alkalmával az emberek el-
mondták véleményüket, és ezeket a
kormány be is építette az új alkot-
mányba. Az ellenzéki pártok mindent
megtettek a munkafolyamat aláakná-
zásáért, pedig Magyarországnak a
volt szocialista országok közül utolsó-
ként sikerült új alaptörvényt alkotnia.
Meggyõzõdésem, hogy megalkotás
folyamata és tartalma - minden ellen-
kezõ híresztelés ellenére - megfelel a
demokratikus elveknek, sõt, sok
szempontból elõremutató európai
szellemiségû.

- Kevesek tudják, hogy az új alkot-
mányban az is szerepel: a mindenko-
ri kormánynak kötelezettsége a fele-
lõs országvezetés.

- Ezt nagyon fontosnak találtuk az új
alaptörvénybe rögzíteni. Ezzel bizto-
síthatjuk, hogy felelõtlen kormányzás-
sal ne lehessen az országot olyan hely-
zetbe hozni, mint azt a szocialisták tet-
ték az elmúlt nyolc évben. Ez egyfajta
garancia lesz arra, hogy Magyaror-
szág adósága nem növekedhet egy bi-
zonyos szint fölé és megköti a min-
denkori kormány kezét a túlkölteke-
zésben.

- Az emberek munkahelyekre vár-
nak…

- A munkanélküliség és a foglalkoz-
tatáspolitika tekintetében is súlyos
problémákat örökölt az Orbán-kor-
mány. A munkahelyteremtésben

rendkívül fontos szerepet játszik az Új
Széchenyi Terv. Bizakodóak vagyunk
a terv hatásait illetõen. A munkahely-
teremtõ intézkedések mellett olyan
közmunka programokat indítunk,
amelyek révén az állam képes lesz
munkát biztosítani mindazoknak,
akiknek szükségük van rá, ezen felül
pedig nõni fog a befektetési szándék.
A napokban lépett hatályba a lakáscé-
lú állami támogatásokról szóló kor-
mányrendelet módosítása. Ennek ér-
t e l m é b e n
vissza nem
térítendõ ál-
lami támo-
gatást igé-
nyelhetnek
bérlakásépí-
tésre, hasz-
nált lakások
vásárlására
vagy korsze-
r û s í t é s é r e
azok a tele-
p ü l é s e k ,
amelyeken 2013 végéig legalább száz
munkahely létesül. Erre a programra
3,5 milliárd forintot különített el az Or-
szággyûlés az idei költségvetésben.
De említhetem a kormány új Otthon-
teremtési stratégiáját. Az elképzelések
szerint a banki különadó alapja csök-
kenthetõ lenne a lakás építésére, vá-
sárlására, bõvítésére, korszerûsítésére
és felújítására nyújtott hitel-, illetve lí-
zingállománnyal, az állam ezzel is
élénkítené a bankok lakáshitelezési
készségét. A stratégia átfogja a teljes
lakásvertikumot, és nagyrészt olyan,
az építést és felújítást élénkítõ javasla-
tokat tartalmaz, amelyek maguk te-
remtenék meg a támogatás forrásait.
A program 15 év alatt 392 milliárd fo-
rint értékû energiamegtakarítással jár-
na, a felszabaduló szén-dioxid-kvótá-
ból pedig további 145 milliárd forint
bevételre tenne szert az állam. A prog-
ram 139 ezer új munkahelyet is terem-
tene. Persze nagyon sok tennivalónk
van, mert a legnagyobb problémát a
munkanélküliség jelenti napjainkban,
térségünkben különösen az építõipar-
ban. Az eddigi adatok azt mutatják,
hogy tartható lesz a háromszázezer új
munkahely létrehozása a ciklus végé-
ig - a közmunkában teremtendõ mun-
kahelyekkel együtt számolva. Igyek-
szünk olyan gazdasági környezetet
biztosítani, amely a vállalkozásokat
segíti a munkahelyteremtésben és a
versenyképességben. Az országnak
minden egyes munkahelyre szüksége

van ahhoz, hogy kilábaljon abból a
gazdasági helyzetbõl, amibe került, s
minden olyan beruházás, fejlesztés,
amely munkahelyeket teremt, a kor-
mány gazdaságpolitikáját segíti. A
kormány a gazdasági stabilitás megte-
remtésével, kiszámítható gazdaságpo-
litikával segíti a vállalkozásokat, to-
vábbá január elsején elindít egy olyan
programot, amelynek eredményeként
mintegy 500 milliárd forinttal kisebb
adminisztrációs teher sújtja majd a

vállalkozá-
sokat. A ta-
valyi év ha-
sonló idõsza-
kához képest
12 százalék-
kal nõtt az
ipari terme-
lés, ez azt jel-
zi, hogy túl
vagyunk a
válságon. Bí-
zom benne,
hogy lépés-

rõl lépésre sikerül mielõbb csökkente-
ni a munkanélküliséget Nyugat-Nóg-
rádban is.

- Gyurcsány Ferenc heccel, támad
és hazudik – mintha nem is lenne kö-
ze ahhoz, hogy idáig süllyedt az
ország…

- Persze, hogy heccel, támad és ha-
zudik, hiszen máshoz nem is nagyon
ért. Egy hitelét vesztett ember gyenge
próbálkozásai ezek. Gyurcsány Ferenc
jobban tenné, ha a hamis rágalmak he-
lyett, az ellene felhozott vádakat pró-
bálni tisztázni például az elhíresült
Sukoró-ügyben. Éppen az támad, aki-
nek nemcsak a gyanús telekcserében,
hanem az ország tönkretételében is
óriási szerepe volt. Az Orbán-kor-
mány azonban ígéretet tett arra, hogy
az elõzõ vezetés kérdéses ügyeit feltár-
ja, és a bûnösökön számon kéri a bû-
neiket! Nem maradhat következmé-
nyek nélkül egy ország tönkretétele,
még a volt miniszterelnök esetében
sem. A jövõt csak a múlt igazságos
rendbetételével lehet építeni! Eltökél-
tek vagyunk ebben a kérdésben is.
Megyünk tovább azon az úton, amely-
re a választópolgároktól tavaly tavasz-
szal felhatalmazást kaptunk. Még
mindig sok akadályba ütközünk az el-
múlt nyolc év terhes örökségének kö-
szönhetõen, de mint mondottam, a
romeltakarítás lassan befejezõdik, és
megkezdhetjük egy élhetõ és erõs Ma-
gyarország felépítését – ahogyan azt
ígértük.                       Szilágyi Norbert
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Hogy belga-e vagy holland az a falu-
si kocsma, nem említi az aláírás egy e-
mailben körüljáró, amolyan poénos kép-
gyûjteményben, de az országhatár pad-
lóra festett hivatalosságában nagyjából
az ivó közepén úgy húzódik, hogy a be-
és elrendezéstõl, asztaloktól, székektõl
jól látható, és amelyen már jó pár évti-
zede lépked, lép át vendég, pincér egy-
aránt. A kép a kárpátaljai magyar falut,
Szelmencet villantja bennem, amelyet a
jaltai egyezmény megálmodói, akik a
legkisebb mértékben sem
ismerték az emberi lép-
tékeket, úgy vágtak ket-
té, hogy a határvonalat
a vak is észrevegye, õr-
toronnyal ellátott szö-
gesdrótkerítést húztak
ki rá. Családok, barátok, életek szakad-
tak ketté. A határvonalon csak a mada-
rak járhattak át szabadon. Lakói mind-
össze csak 5 éve szabadultak ettõl a
nagypolitikai apartheidtõl.

Ezek a határvonalon sörözgetõ derék
vallonok, flamandok vélhetõen úgy nem
tudnak semmit az ilyesmirõl, mint
ahogy inkább operett-háború, amolyan
szalon-civakodás kettejük ellentéte is,
vagy mint ahogy a közismert vicc végén
kérdez a poén: „És tessék mondani, a
belgák hova álljanak?” 

Jó sorsuknak hála, Trianon számukra
rokokó mûvészettörténet, megkövesült
abszolutizmus, a versailles-i világörök-
ség része. Antantról tanultak, kisan-
tantról nem valószínû, benesi dekrétu-
mokról, népi stigmatizációról, nem is
hallottak, s hogy ez annulálatlanságá-
ban nem éri el a demokratikus Európa
ingerküszöbét, arról pláne nem; vagy
erdélyi falurombolásról; helységnév-

táblákról; aradi találkozóról; szerb, ro-
mán, dunaszerdahelyi magyarverésrõl;
marosvásárhelyi pogromról; 2004. de-
cember 5-érõl; a Kempinszki koccintás-
ról; az államelnök kiutasításáról; Fico
nyelvtörvényérõl; médiára, alkotmány-
ra, elnökünkre, nemzetünkre, demokrá-
ciánkra ugató strassburgi veszett ku-
tyákról.

Aztán azért lassan az is kiderül ; ez
utóbbiak nyomorult páriák, felhergelt
harci kutyák, s hogy  pórázuk másik vé-

ge jó hosszan, a pesti
Duna-partig ér. Kitéte-
lünk úgy tény, mint
ahogy igaz a minapi ab-
szurd is. A napokban az
egyik fáradhatatlan saj-
tólevelezõ a Népszabad-

ságban kárhoztatja a magyar idõjárás-
jelentés gyakorlatát, hogy ugyanis a te-
levíziókban az egész Kárpát-medencét
mutatják és adnak elõrejelzést, ez pedig
provokálja a szomszéd országokat, s ez
tömény irredentizmus. Akárha archi-
vált Szabad Népet olvasnánk, csak hát
akkor még nem volt televízió. Ilyen
szellemi színvonal és média-jelen után
nincs okunk csodálkozni azon, ha a
dúsgazdag parvenü, Bernie Ecclestone,
országunk házában, köztársasági elnö-
künk oldalán, a Szent Koronán
poénkodik. Igaz, mûveltségét nem
Cambridge-ben szerezte, megvásárolni
sem tudta azt, és hát õ vagy tanácsadói
hallhattak már svájcisapkázásról, to-
temcafatozásról is talán. 

Az intézményesített 65 éves hazudo-
zás viszont már a mi sarunk lehetne, ha
nem tudnánk, kik követték el. De ponto-
san tudjuk, kik tartottak minket mind-
máig tudatlanságban e téren, tévhitek

terjesztésével, gonosz indulatok ger-
jesztésével, Szent Koronával kapcsola-
tos hûbéri, misztikus, királypárti zsige-
ri gonoszságú ostobaságokkal. Könyé-
kig belemászni egy nép ethoszába olyas-
mi, mint térképet hamisítani, kutat
mérgezni. Még a hivatalos bölcsész-
képzés is elhallgatta, a más és sokkal
mélyebb alkotmányjogi meggondolását,
hogy ugyanis eleink azért vallották,
hogy a Szent Korona testesíti meg a fõ-
hatalmat, hogy ne tudjon ezzel visszaél-
ni még a legelszántabb egyeduralkodó
sem (gondoljunk csak II. Józsefre), vagy
ahogy napnál világosabb igazságának
modernsége és idõszerûsége; sem sem-
miféle kormányzás többé ne rombolhas-
sa felelõtlenül országunkat. Mint a
publicista írja:”A Szent Korona maga
az alaptörvény, minden jog belõle szár-
maztatható. Igazi anyatörvény, édes
gyermekeiként hordta ki és hozta világ-
ra mindazt, ami magyarrá tett minket a
Kárpát-hazában.”

Szép és igaz, mint amit ugyanennek
párhuzamában pár napja tetten érhet-
tünk az eseményben; a két szép, fiatal
angol ember, a hercegi rangra emelt ara
és a katonaviselt királyi sarj, Diana wa-
lesi hercegnõ Vilmos fiának esküvõi
szertartásán, s a jegyespár vonulásán a
Westminster-apátságtól a Buckin-
gham-palotáig.

Sem anglomán pótlékra, sem royalis-
ta nosztalgiára nincs sem okunk, sem
szükségünk, hogy egyszer mi is tetten
érjük történelmünket, mely nem egy-
szerûen csak van, de létezik, él, eleven-
ségével hat, ihlet, létével hajlamosít a
jóra, a jobbra, és mûködteti nem csupán
az országot, a nemzetet is.

Veres József

2011. május
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Egy esõs napon városunk belvárosá-
ban, a fõutcán, az Ipoly áruházi nagy
keresztezõdésben lerobbant egy autó. Az
álló jármû nagy akadályt jelentett a for-
galomban, alig bírták kikerülni a közleke-
dõk. A buszok is nehezen vették be a ka-
nyart tõle a Kossuth Lajos utcába.

Az autó sofõrje egy 9., utolsó hónapos
várandós hölgy az esõben sokáig próbálko-
zott újraindítani a jármûvét. Az autók, já-
rókelõk elmentek mellette szó nélkül, közö-

nyösen nézték, ahogyan szenved, erõ hí-
ján képtelen volt még az autó tanksapkájá-
nak lecsavarására is. A szakadó esõben a
hölgy bõrig ázott és a sírás kerülgette.
Vagy talán nem is kerülgette, csak a köny-
nyei már az esõcseppekkel keveredve ön-
tözték a ridegen figyelõ aszfaltot.

Minden közlekedõ bosszankodott az
akadály láttán, ahelyett hogy segített vol-
na - ugyanis mindenki, mindenkinek a
lánya, vagy unokája is járhatna így.

Többre mennénk, ha kicsit jobban figyel-
nénk egymásra. Azt hívnák közösségnek.
Egy valódi közösségben ez nem lenne hír.
Természetes lenne a segítség. A klasszi-
kussal szólva: egy mindenkiért, mindenki
egyért...

Egyébként köszönet annak a két em-
bernek, egy Hölgynek és Funk Roland
Úrnak, akik végül is segítettek megoldani
az ügyet!

dr. Ádám György Ferenc

Magányos közösség

És a belgák hova álljanak ?

Akárha 
archivált Szabad
Népet olvasnánk

“
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2011.  május

alma mater

Egy egészséges
ifjúságért
Április hetedikén né-
pek, országok ünneplik
együtt az Egészség Vi-
lágnapját. Ebbõl az al-
kalomból kiindulva ápri-
lis 1-jén a Szent Imre
Keresztény Általános
Iskola, Gimnázium és
Szakképzõ Iskola tan-
testülete immáron ne-
gyedik alkalommal ren-
dezte meg nagyszabá-
sú rendezvénysorozatát
az egészséges ifjúság
érdekében.

Április 1-jén, reggel nyolc órakor az alsó tagozatban is kezde-
tét vette az egészséggel kapcsolatos elõadások sorozata. Nap-
jainkban egyre több közlekedési baleset történik, melynek saj-
nos gyerekek is áldozatául esnek. A diákok elsõként Pohánka-
Gemer Gabriella rendõr hadnagy közlekedésbiztonsági elõadá-
sán vehettek részt, melynek fõ célja a baleset-megelõzés fontos-
ságára való figyelemfelhívás volt. Ezt követõen Vincze Zoltánné
tartott elõadást számukra a mindennapi elsõsegélynyújtásról,
majd az iskolánk tanára, Hugyecz Dorián környezetvédelemmel
kapcsolatos beszámolóját hallgathatták meg. Délben tûzoltósági
bemutatóval folytatódott a program.

A gimnáziumi és felsõ tagozatos tanulóknak gyermekrajz-kiál-
lítás megnyitójával kezdõdött a nap, melynek témája szintén az
egészség volt. A tárlatot dr. Czimbalmos István háziorvos nyitotta
meg. Ezután színes elõadássorozat következett: „Hogyan lá-
tunk” címmel Pappné Filó Noémi pszichológus elõadását hall-
gathattuk meg, majd Lukács József mentõtiszt beszélt az egész-
ség megõrzésének fontosságáról. Mûsorában kiemelt szerepet
kaptak a mindennapi egészségkárosító szerek, valamint ismer-
tette az egészséges életforma megõrzésének alapjait, és hasz-
nos tanácsokkal látta el a diákokat. Dr. Fehér Edit az egészsé-
ges életmód jelentõségérõl osztott meg hasznos információkat a
hallgatósággal. melyet dr. Istanovszki László ezredes beszámo-
lója követett „Drogok fajtái és élettani hatásai” címmel. Utolsó
elõadóként dr. Muhari Géza „Legyen érték az egészség” interak-
tív elõadásán vehettünk részt. 

Az egészség a teljes testi és lelki jólét állapota. A nap utolsó
programja elõtt a lelki egészség fontosságáról Ferenc Mária
apátnõvér tanácsait hallhattuk.

A nap zárómûsoraként a keresztény könnyûzene egyik legis-
mertebb együttesének, a Gável testvéreknek koncertje buzdítot-
ta közös éneklésre az iskola mintegy 400 tanulóját. 14-órától a
Szabó Lõrinc utcai épületben véradásra volt lehetõség.

A programsorozat másnap is folytatódott a KIDS (Katolikus Is-
kolák Diáksport Szövetségével) és iskolánk közös szervezésé-
ben immáron harmadik alkalommal megrendezett országos me-
zei futóversennyel.                                                   Burik Anett 

Az ország 
legjobbjai között
Bár a tanév hivatalosan még nem ért véget, a Mikszáth Kö-

zépiskola már most elmondhatja magáról: rendkívül sikeres

évet zár. Diákjai számtalan megyei és országos megmérette-

tésen képviselték az iskolát, s értek el kimagasló eredmé-

nyeket.
A Szakma Sztár Versenyen Bíró Adrienn 14. osz-

tályos végzõs kereskedõ tanuló Nógrád megyébõl
az összes szakmából egyedüliként jutott az orszá-
gos döntõbe. A verseny két fordulóból állt: elsõként
egy komoly, több modulból álló írásbelit kellett
megírni- itt Adrienn országos 2. lett. Az április 18-
20-án Budapesten megrendezett végsõ megméret-
tetés szóbeli és gyakorlati részbõl állt. Kiváló telje-
sítményével Adrienn végül a 3. helyet szerezte meg, ezzel
mentesült a szakvizsgák alól. 

Tarjányi Alex  Kazinczy-érem tulajdonosa lett! Ezt nem
akárki mondhatja el magáról, hiszen csak az országos dön-
tõ elsõ 15 helyezettje nyerheti el ezt a díjat. A Kazin-
czy-verseny évtizedek óta az ország legrangosabb
anyanyelvi megmérettetése, melynek döntõjén ne-
ves szakemberekbõl álló zsûri ítélkezik. Alex már
másodszor jutott be az országos döntõbe, melyet
hagyományosan Gyõrött rendeznek meg.  Az írás-
beli feladatot Alex oldotta meg a legjobban a hatvan
versenyzõ közül, a kötelezõ és szabadon választott
szövegek felolvasása után pedig kiderült: mivel a 4. lett,
idén Balassagyarmatra is kerül érem.

Imre Tamás az Országos Szakiskolai Közismereti Tanul-
mányi Versenyen bizonyította tehetségét. A szak-
munkástanulóknak kiírt rangos viadalon történe-
lem tárgyból az észak-magyarországi régió 2. he-
lyezettjeként bejutott az országos döntõbe, Nógrád
megyébõl egyedüliként. Az élelmiszer-eladónak ta-
nuló fiú idõt és energiát nem sajnálva készült, s en-
nek meg is lett az eredménye:az  április 15-16-án
Nyíregyházán megrendezett döntõben a szóbeli és
írásbeli fordulóban mutatott teljesítménye alapján Tamás a
20 fõs mezõnybõl  a 9. lett.   

Az Implom József Helyesírási Verseny szintén
évek óta szerepel iskolánk versenynaptárában. Az
eddigi legnagyobb eredmény idén született:
Skobrák Nikolett a megyei elõdöntõn szakiskolai
kategóriában 1. helyezést ért el, így bejutott a Kár-
pát-medencei döntõbe, ahol a 6. helyezést sikerült
megszereznie. Teljesítménye kiemelkedõ, hiszen a
verseny nagyon nehéz volt: a tollbamondást egy
feladatlap kitöltése követte, amely olyan nyelvi problémá-
kat is tartalmazott, melyekkel a mindennapokban alig lehet
találkozni.

Média által uralt világunkban igazán példaértékû, ha egy
tizenéves tanulmányi versenyre jelentkezik, s ott kimagas-
lóan teljesít - ezért gratulálunk a szép eredményekhez!

Bellér Annamária
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Micsoda világ van, milyen emberek vannak! Olyanok, akik

visznek a temetőből, ami a szemüknek tetszik, azt a kezük

nem hagyja - háborog Káplár András temetkezési vállalko-

zó. Még az is megesett, hogy egy szenvedélyes tízparan-

csolat olvasó fémgyűjtő elcsente a dr. Baltik Frigyes reli-

efje alatt lévő bronz bibliát, amelynek láthatatlan lapjai

közt már az elején ott a figyelmeztetés: Ne lopj! 

Ennek ellenére a magukról megfeledkezett, lelkiisme-
retlen emberek a temetõbõl ellopnak minden olyan dol-
got, amit szerintük használni lehet. Legfõképpen virá-
got! Friss vágottat, vagy kiültetett virágot,
drága örökzöldet a sírokról - a hozzátarto-
zók megdöbbenésére, bánatára, felháboro-
dására. De tûnnek el sírkövek, sírhely fedõ-
lapok, amelyek elszállításához már több em-
ber és jármû is kell. Ugyan hová, kinek?!

Sokan joggal adnak hangot elkeseredé-
süknek azért is, hogy egyes jószívû kutya-
tartók a temetõbe is beviszik a szeretett
ebüket, nem bánva, hogy odapiszkít a sí-
rokra. Ne vigyünk kutyát temetõbe! Ha
elõdeink feltámadnának, biztos nem a ku-
tya nyakát tekernék ki, hanem a lelkiisme-
retlen gazdáét.

Nem szólva a szemetelõkrõl, akik a saját otthoni hul-
ladékukat nagy igyekezettel szórják a temetõ szeméttá-
rolójába, amelynek nem kis pénzbe kerülõ ürítését a kö-
zösség állja. Szégyen ide, szégyen oda, egyes embertár-
saink fapofával okoznak kárt mindannyiunk dolgaiban,
cselekedeteik mellett nem lehet el menni szó nélkül. 

Mint ahogy szólni kell arról, hogy szerencsére akad-
nak olyan nemes lelkek, mint Kopisz János vállalkozó,
aki a kistemetõ kerítést megcsináltatta, vagy Vida Attila
vállalkozó, aki a ravatalozóhoz vezetõ fõbb utakat ki-
építette. Köszönet nekik! 

A Memento Mori Temetõ Alapítvány és dr. Stella
Leontin kanonok támogatásával a Börtön elitéltjei új ke-
rítést építettek a Patvarci út mentén és ezek a munkála-
tok tovább folytatódnak. A Végtisztesség Bt. emberei
évente több száz munkaórát fordítanak a temetõ kar-
bantartására. Folyamatosan termelik ki az útban álló,
sírhely romboló régi fákat.

Manapság már ritkábban tévednek hajléktalanok a te-
metõbe és a rendõrség rendszeresen ad biz-
tosítást a temetõ térségében a forgalmasabb
idõszakokban.

A sírhelyek dolgait intézõ Magos
Róbertné jóvoltából hamarosan elkészül a
számítógépre tett sírkataszter. Az egykori
szerb temetõ ügyében megkezdõdtek a tár-
gyalások az illetékes egyházzal és remélhe-
tõ, hogy Kovalcsik András tanár úr álma, a
kõtár egyszer megvalósul. 

Az evangélikus egyház is gondos gazda-
ként rendezi a saját temetõ része ügyét. Ju-
hász Péter polgármestersége idején 2 millió

forint jutott az addig elhanyagolt városi temetõ részle-
ges felújítására, ez a feladat a jövõben is város ügye,
mert ennek a területnek a rendezése több évtizedre is
megoldaná Balassagyarmat temetkezési feladatait. 

De addig is: hol sírjaink domborulnak, legalább ott le-
gyen rend.                                         

Szabó Endre 
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Óvjuk a temetõ rendjét!

Rendkívül jó lehetõség nyílt a vállal-
kozók számára. Ha fejleszteni, bõvíte-
ni szeretné kis- vagy mikrovál-
lalkozását, most jó feltételekkel kap-
hat vissza nem térítendõ támogatást
és hitelt egyben.

Az Új Széchenyi kombinált mikrohitel se-
gítségével akár 45% vissza nem téríten-
dõ támogatási intenzitás érhetõ el, mely
maximum 4 millió forint lehet. Az önerõ
igen alacsony: 10% azaz maximum 1
millió forint, s e mellé még jó kamatozá-
sú, fix 7,45%-os hitel is igényelhetõ 8
millió forint mértékben, 10 éves futamidõ-
vel, fél-egy év türelmi idõvel.
A támogatás nem haladhatja meg a kért
hitel összegét. A hitelre ingatlan fedezet
szükséges. A pénz felhasználását szám-
lákkal kell igazolni. A támogatás utófinan-
szírozott. Az elkészült, megvalósított pro-

jektet a számlák bemutatása után fizetik ki.
E három forrás: a csekély önerõ, a hitel
és a vissza nem térítendõ támogatás
kombinációja biztosíthatja a kisvállalko-
zói fejlesztés forrását, csekély tranzakci-
ós díj felszámolása mellett.
A támogatás célja, hogy a mikro- és kis-
vállalkozók életképes és jó ötleteinek
megvalósulását támogassa. Új gépeket,
berendezéseket, szoftvereket, ingatlant
lehet e forrásból beszerezni. A pályázat
nem bonyolult, egyszerûen áttekinthetõ
elemeket tartalmaz, s még csak pályá-
zatíró sem kell hozzá. A Vállalkozói iro-
dában minden felmerült kérdésre fele-
lünk, az igénylésben minden segítséget
megadunk.
Ugye ön sem hagyna 4 millió forintot az
utcán heverni? 
Személyesen érdeklõdjön a Balassa-
gyarmat és Térsége Fejlesztéséért Köz-
alapítvány irodájában, a Polgármesteri
Hivatal B épületében, minden munkanap,
8-16 óráig, telefon: 505-991.

Pénz állhat a házhoz

Alighogy beültette szép virágokkal és
bokrokkal a Május 1 úti körforgalmat
a város, ismeretlen tettesek máris
garázdálkodtak  a dísznövényzetben.
Nem vandál módon, hanem nagyon
is alaposan loptak, földlabdástól
kiemelték a cserjéket, hogy aztán
angolosan távozzanak zsák-
mányukkal. A Városgondnokság
pótolta a növényeket. Meddig marad-
nak a helyükön?
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Színpadon a Lunatic Dogs
Rocktörténelmi nyomokat követ egy fiatal gyarmati együttes,
akiknek bemutatkozó koncertje méltán aratott nagy sikert a
mûvelõdési központban. A Lunatic Dogs a Pink Floyd
munkássága elõtt tiszteleg elismerésre méltó tehetséggel. 
Noha korábban is kacérkodtak a gondolattal, de hivatalosan tavaly
õsszel alakult meg a Lunatic Dogs névre keresztelt baráti társaság,
akik a rockzene mérföldkövei elõtt tisztelegnek. Novemberben
kezdték a próbákat az alaposan kiválogatott Pink Floyd-dalokkal,
rögzítettek egy hatszámos demót, majd a minap debütáltak élõben
Vácott, aztán Gyarmaton – mindkét helyen megérdemelt nagy si-
kerrel.
A Holdkóros Kutyák célja egyszerûbb, mint nívós produkciójuk:
minél több koncertet adni, hogy minél több emberhez eljuttathassák
e nagybetûs muzsikát. Törekednek arra is, hogy olyan számok is
elhangozzanak majd általuk, melyeket nem nagyon hallhatott még
a közönség se tribute bandától, se egy Floyd koncert dvd-n.

A Lunatic Dogs a rakenroll vonalat szeretné vinni: jammelõsebb,
szabadabb ízt adni a fellépéseknek, hagyni lélegezni a dalokat,
ugyanakkor hozni a vetítések és a fények által azt is, ami a Pink

Floyd hangulatához, mondanivalójához elengedhetetlen.
A banda elérhetõ a facebook-on és myspacen is.
E-mail: lunaticdogs@lunaticdogs.com 
A zenekar tagjai (fotónkon): Nógrádi Máté (basszus, vokál), Kiss
Kristóf (billentyûsök), Olicsek Ádám (gitár, ének), Horváth Ádám
(dob), Mahót Lajos (gitár). 
A csapat bõvült Pál Veronika és Czinege Anikó vokalistákkal. 

A Madách Imre Városi Könyvtár Galériá-
ján tekinthetõ meg Szugyiczki Zsolt, a
Balassagyarmati Fotókör tagjának, a
Gyarmati Hírek volt fotóriporterének Er-
délyi csavargások címû fotókiállítása.
A tárlatot Medvácz Lajos polgármester
ajánlotta a közönség figyelmébe. A kiál-
lításmegnyitón közremûködött Kozák
Katalin (ének) és Majer Szilvia (fuvola).

Megalakult a Balassagyarmati

Vasútmodellező Klub, jövő januárra

már kiállítás terveznek.

Az összejöveteleknek kétheti –min-
den páratlan héten, kedden 18 órakor–
rendszerességgel a Mikszáth Kálmán
Mûvelõdési Központ biztosítja a
helyet. A tagok közül többen (dr.
Csekey László, Cserni Mihály, Gere
József, Laczkó István, Komoróczy
Csaba) rendelkeznek kisebb-nagyobb
tapasztalattal a modellezés területén,
terepasztal létrehozásának gyakor-
latával. A klub céljaként fogalmazta
meg, hogy a vasútmodellezés iránt
érdeklõdõk részére lehetõséget biz-
tosít a modellezés alapjainak elsa-
játítására. A résztvevõk elméleti és
gyakorlati ismereteket szerezhetnek a
terepasztal domborzatának, épületei-
nek, vasúti pályáinak, modellek meg-

tervezéséhez, létrehozásához, épí-
téséhez, javításához, fejlesztéséhez,
mûködtetéséhez. A tagok mechanikai,
technológiai, vezérléstechnikai isme-
reteket szerezhetnek, melyeket a
gyakorlatban meg is valósítanak.

Ahhoz, hogy a fentebb vázolt célok
megvalósíthatók legyenek és a tagok
az elméleti ismereteken túl gyakorlati
tapasztalatokra is szert tehessenek, a
klub elhatározta egy úgynevezett
„központi terepasztal” megépítését,
mely modul rendszerû, igazodik a
nemzetközi szabványhoz, így a továb-
biakban bõvíthetõ, fejleszthetõ. A
„központi terepasztal” témája az 1930-
as évekbeli balassagyarmati vasútál-
lomás, mely idõszak a II. vasúti
korszaknak (1921-1946 között) meg-
felelõ.

A tervek szerint minden év január
29-hez, a Civitas Fortissima ünnephez
kötõdõen kerül megrendezésre a

vasútmodell kiállítás Gyarmaton, a
mûvelõdési központ és a klub
szervezésében. Az elsõ kiállítást 2012-
re szervezik, nem csak a helyiek állí-
tanának ki, hanem az országban
vasútmodellezéssel foglalkozó klubok
is meghívást kapnának. A balassag-
yarmati részvételen túl, a lehetõ-
égekhez mérten más kiállításokon,
rendezvényeken való megmutatkozás
is a klub tervei között szerepel.

Az induló „központi terepasztal”
megépítésének anyagköltsége jelen-
tõs, így jelenleg partnert keresnek a
pénzeszközök biztosításához.

A klub várja mindazon felnõttek és
gyerekek jelentkezését, akik szeret-
nének részt venni a fentiekben vázolt
tervek megvalósításában.

A Balassagyarmati Vasúrmodellezõ
Klub elérhetõ a 30/229-2369-es tele-
fonon vagy a cserni1@interware.hu e-
mail címen. 

Összejöttek a vasútmodellezõk
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